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Ročník 2019

září 2019

Tento zpravodaj se věnuje událostem v obci od července 2019 do září 2019
Rok 2019 – 695 let od první písemné zmínky o obci v roce 1324

Informace pro občany
Obecní úřad Drahlín
Obecní úřad se sídlem Drahlín č.p. 92 má úřední hodiny pro občany
ve středu od 16.00 do 19.00 hodin, kdy je přítomen starosta a
místostarostka obce. Pokladní hodiny a pobočka CzechPOINT
v pondělí od 8.30 -12:00 / 13:00- 15.30 hod. a ve středu od 8.30 –
12:00 / 13:00- 18.00 hodin, veškeré poplatky lze hradit i bankovním
převodem na účet obce vedený u ČS, a.s., číslo účtu
521696349/0800, jako variabilní symbol uvádějte Vaše číslo
popisné. Výši poplatků si můžete ověřit na telefonním čísle: 318 614 290.
Obecní knihovna Drahlín
Místní knihovnu v Drahlíně vede od roku 2017 paní Marie
Kuchařová.
Knihovna má svůj web na adrese: www.knihovnadrahlin.webnode.cz,
info najdete i na webových stránkách obce www.drahlin.cz
v sekci knihovna, email: knihovna.drahlin@email.cz.
Facebook: Knihovna Drahlín
V knihovně je otevřeno každou středu od 15:00 do 18:00 hod. Roční
poplatek za využití služeb naší knihovny činí 40,-Kč za rok a 1 občana. V současné době má
knihovna na fondu 545 knih a stále fungují zápůjčky z Knihovny Jana Drdy v Příbrami. Je
možno zapůjčit knihy i na objednávku.
Mateřská škola Drahlín
V obci je pro předškoláky mateřská škola s kapacitou 24 míst
a jídelnou. MŠ sídlí v prvním patře budovy čp. 92 na návsi obce.
Provoz MŠ je v pondělí - pátek 6.15 – 16.00 hodin.
Ředitelkou mateřinky je Bc. Ludmila Řechková. Naši mateřinku
najdete na webu: www.msdrahlin.sweb.cz, nebo na telefonu
731 583 153, mail: msdrahlin@gmail.com.

Akce připravované na podzim 2019
26. října
– V. ročník Drahlínské drakiády V Luhu (upřesnění bude na plakátě)
30. listopadu – Zahájení adventu v Drahlíně (upřesnění na webu obce v kalendáři)
1. prosince - Rejdění čertíků a andílků na hale (upřesnění na webu obce v kalendáři)
Dne 30.9.2019 odešel pan Jiří Dařílek z důvodu nemoci na dlouhodobou pracovní
neschopnost a na jeho místo byl nově přijat pracovník pro údržbu a vzhled obce pan Miroslav
Maršík.
Pan Dařílek se do pracovního poměru pravděpodobně nevrátí. Touto cestou bychom mu
chtěli poděkovat za práci, kterou pro naši obec odvedl.
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Obecní úřad Drahlín
Ve třetím čtvrtletí 2019 se konalo jedno veřejné zasedání obecního zastupitelstva, a
to 11. září. Současně už bylo zveřejněno zasedání OZ z 5. června, tak ho uvádím dle slibu
z minulého zpravodaje.
Podrobné zápisy najdete na webových stránkách obce www.drahlin.cz.
Veřejné zasedání 5. června
Kromě schválení účetní závěrky obce za rok 2018, hospodářského výsledku obce za rok 2018
a rozpočtového opatření č.2/2019, o čemž jste byli informováni v DZ02/2019, obecní
zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemku č. 783/1 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou náhradu ve
výši 7 tisíc Kč. ZO schválilo odložení realizace projektu výměny okapového systému na budově
Drahlín čp. 92. Stalo se tak z důvodu vysokých finančních nákladů. Zástupci obce se rozhodli,
že okapy vymění na budově v rámci rozsáhlejší rekonstrukce spolu s výměnou střechy.
Současně o tom byli vyrozuměni dosavadní uchazeči výběrového řízení.
Zastupitelé rozhodli na žádost ředitelky MŠ o navýšení závazných ukazatelů Mateřské školy
Drahlín na rok 2019 o částku 12.040 Kč. Peníze by měly být použity na mzdové náklady
spojené s úklidem celé budovy čp. 92. V souvislosti s mateřinkou zastupitelé schválili zapojení
MŠ Drahlín do projektu Šablony 2, který se týká hlavně podpory dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami. Finanční limit pro dva roky čerpání je 360 tisíc Kč.
Veřejné zasedání 11. září
Zasedání ZO schválilo vypsání poptávky na opravu místní komunikace v části Malého
Drahlína, schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na koupi místní komunikace a
inženýrských sítí do majetku obce, schválilo dodavatele na zakázku Vyhledání a průzkum
zdroje podzemních vod a schválilo smlouvu o dílo s tímto dodavatelem. Podařilo se najít
dodavatele na zakázku Úpravy zahrady MŠ v Drahlíně v přírodním stylu a OZ schválilo
smlouvu o dílo s tímto dodavatelem. Bylo schváleno i rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2019 a
finanční výbor byl pověřen sestavením návrhu rozpočtu obce na rok 2020. Byl schválen záměr
pronájmu nebytových prostor v budově Drahlín čp.38. Byl schválen záměr prodloužení
vodovodu na Malý Drahlín v příslušné projektové dokumentaci.

Rozpočet obce 2019
Za 3. čtvrtletí roku 2019 došlo v září 2019 ke schválení
rozpočtového opatření č. 3 pro tento rok. Příjmy zvedlo o
96.213,35 Kč, výdaje o 232.668,95 Kč a tedy zvedlo schodek
rozpočtu o 136.455,60 Kč. Z příjmů se zvedla daň
z nemovitostí, příjmy z pitné vody a kanalizace a příjmy
z prodeje pozemků. U výdajů se jedná o podíl obce na nové
zahradě mateřinky ve výši 412.745 Kč, o výdaje na nové obecní
LED osvětlení ve výši 100.000 Kč, o úpravu výdajů na volby do EU a snížení výdajů na opravy
budovy OÚ o 500.000 Kč z důvodu jejich nerealizace v letošním roce. Podrobně najdete
rozpočtové opatření č. 3 na webu obce.

Obecní voda a kanalizace
Posílení zdroje pitné vody o nový jímací vrt bylo odsouhlaseno všemi zastupiteli a byla
akceptována i naše žádost o dotaci. Spoluúčast obce bude minimálně 40% z celkových
nákladů. Veřejné zasedání ZO dne 11. září schválilo dodavatele a smlouvu o dílo na zakázku
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„Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod. Je jím společnost ENVIREX a hodnota
zakázky je 372.196,- Kč vč. DPH a nyní se již realizují přípravné práce na průzkumný vrt.
Současně byla podána žádost o dotaci na výstavbu vodovodu do částí obce, kde veřejný řád
není napojen s tím, že obec ponese rovněž náklady minimálně 40% z celkových nákladů. O
poskytnutí dotace nebylo ve 3. čtvrtletí roku 2019 rozhodnuto. V současné době probíhá firmou
ACCON, s.r.o. výběrové řízení na dodavatele akce, protože ve 4. čtvrtletí 2019 a 1. čtvrtletí
2020 budou upřednostňovány ze strany Ministerstva zemědělství ČR pro případné dotace
projekty, které už budou mít vybraného dodavatele.
31. července po část dne skoro netekla voda ve východní části obce. Podle informace
místostarostky došlo při zemních pracích na dešťové kanalizaci k překopnutí původní části
vodovodu, která nebyla řádně zanesena do map. Stav byl naštěstí rychle napraven a voda
začala téct ještě ten samý den k večeru.
K další havárii místního vodovodu došlo v noci na 10. září, kdy do rána vytekl vodojem pro
Drahlín. Havárii se podařilo během dne najít a opravit, takže k večeru 10. září pitná voda už
opět tekla. Prasklo zastaralé a chybně provedené vodovodní potrubí vedoucí směrem do
spodní části obce pod hasičskou zbrojnicí. Do vodojemu, zásobujícího část Velkého Drahlína,
musela být voda dovezena cisternou.
Z důvodu těchto nepředvídatelných poruch bude do vodojemu Velký Drahlín instalováno nové
sledovací zařízení sloužící k monitorování odtoku vody z vodovodu a hlídání náhlých a
nečekaných odběrů. Instalace je možná, jelikož do vodojemu byla v září zavedena přípojka
elektřiny. Původní zařízení bude demontováno a pak následně instalováno do vodojemu na
Malém Drahlíně.
Dne 13. srpna 2019 se odebíraly vzorky pitné vody na dvou místech v Drahlíně a
v Malém Drahlíně. Kvalita pitné vody na všech odběrních vzorcích odpovídala ve všech
parametrech Vyhlášce č. 252/2004 Sb. po chemické i biologické stránce. Celou zprávu najdete
na webu obce v sekci obec-vodovod a kanalizace.

Obchod Coop
Obchod Coop Příbram se otevřel poprvé po dlouhé době
v pondělí 15. července 2019. Jako vedoucí zde nastoupila
místní občanka, paní Štefanyová.

Dětské hřiště u mateřinky
Obec Drahlín v roce 2018 dostala dotaci na výstavbu nového dětského hřiště v přírodním stylu
pro potřeby Mateřské školy Drahlín, ale i pro potřeby široké veřejnosti. Dotaci by poskytl Státní
fond životního prostředí ve výši 500.000,-Kč. V prvním a druhém kole výběrového řízení nebyl
vybrán žádný dodavatel, takže se v červenci (11. července) uskutečnilo třetí kolo výběrového
řízení. Bylo osloveno 7 firem a do 25. července se ani jedna z nich nebyla na staveniště
podívat. Za celkových 900 tisíc Kč není žádná firma ochotna hřiště postavit. Smlouva na stavbu
přitom musí být uzavřena do konce září 2019, jinak obec o dotaci přijde. Starosta obce pan
Černohorský si postěžoval na webu Pribram.cz v článku s názvem „Drahlín získal dotaci na
dětské hřiště, nikdo ho však nechce postavit“. A dodavatel se konečně našel, je jím společnost
AQUAFUN, a ZO ji schválilo na svém zasedání 11. září. Současně byla schválena a
podepsána smlouva o dílo. Smlouva byla uzavřena na částku 912.745,- Kč vč. DPH.
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Hřiště v části Malý Drahlín
V rámci zajištění prostoru pro další volnočasové aktivity
bylo dáno do provozu hřiště pro míčové hry, hlavně volejbal
nebo nohejbal, které se nachází v Malém Drahlíně těsně
před vstupem do CHKO Brdy, kde je také umístěno kryté
sezení a kde je menší prostor pro parkování aut. Plocha
hřiště byla zapuštěna do terénu, je upravena jemnou drtí a
mezi zabudovanými tyčemi je natažena síť, kterou je
možno upravit do potřebné výšky podle druhu sportu, který
bude právě provozován.

Péče o vzhled obce
V letních měsících šlo především o udržování obecních ploch sekáním trávy.

Bioodpad, nebezpečný odpad, tříděný odpad
V roce 2019 je občanům umožněn svoz bioodpadu do
haly bývalého kravína s tříděním na listovou a větvovou
část.
Žádáme občany, aby i nadále dodržovali pravidla
třídění a oddělovali větve od listové části. Na
sběrném místě se v srpnu 2019 našly dřevotřísky
s umělohmotným povrchem a to rozhodně do
bioodpadu nepatří.!!!
V obci letos na několika dříve uvedených místech už
třídíme bílé sklo, barevné sklo, papír, oděvy a obuv,
plasty (pokud možno láhve sešlápnuté a zmenšené
v objemu) a kuchyňský olej (v uzavřených PET láhvích, nikoliv ve skleněných lahvích).
Dále upozorňujeme občany, že není možné ke sběrným místům umísťovat jiný odpad než
k tomu určený, např. nábytek, elektrospotřebiče aj.!!!
Za dodržování třídící kázně všem občanům děkujeme.
Na obrázku je třídící místo v Malém Drahlíně.

Oprava kapliček
Obec obdržela příslib dotace na opravu
dvou kapliček, jedné v Drahlíně a druhé
v Malém Drahlíně, od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR se spoluúčastí obce
30%. Jedná se o částku 480.908 Kč,
které ze svého rozpočtu poskytne MMR.
V současné době probíhá výběrové
řízení na vhodného dodavatele už
druhým kolem, protože první kolo bylo
neúspěšné.
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Víceúčelová budova
Víceúčelová budova je stále využívána sportovci
Sokola Drahlín, obcí a spolky k různým aktivitám.
Ve třetím čtvrtletí roku 2019 od září začaly tréninky
stolních tenistů a jejich soutěžní zápasy v nové
sezóně 2019/2020.
Na hale již došlo k výměně kotle, a to za
elektrokotel o výkonu 21 kW.
Pro místní občany je stále možnost pronájmu klubu
i sálu k oslavám narozenin a dalším slavnostním
příležitostem. Na webu obce je umístěn celý ceník
pronájmu haly v sekci „víceúčelová hala Drahlín“.

Pronájem nebytových prostor
Obec Drahlín schválila podle usnesení č. 2019/4/3 z 12. září
2019 záměr pronájmu nebytového prostoru v domě čp. 38 o
výměře 23,24 m2.
Info najdete na webu obce na úřední desce nebo na telefonu
318 614 290.

Doprava a dopravní obslužnost
Uzavírka silnice mezi Bratkovicemi a Sádkem – silnice III/1185 měla být zcela uzavřena
ve dnech 23. 9. – 3. 11. 2019. Probíhaly zde práce na opravě silnice. Objížďka do Bratkovic
vedla ze Sádku přes Příbram a Hluboš. Silnice byla znovu průjezdná už 28. září 2019.
Vozovka dostala nový povrch.
Od soboty 29. června 2019 je spuštěna první etapa integrace veřejné dopravy
na Příbramsku. Zahrnuje veškeré autobusové linky na trase Praha – Dobříš – Příbram, linku
Hořovice – Příbram a také dvě linky z Příbrami do oblasti Obecnice a Sádku.
Systém nahradí úplně nebo částečně 17 stávajících linek SID
Na nových linkách bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních
jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové, tak i elektronické podobě včetně možností
nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace
PID Lítačka.
Vracení neprojetých částí kuponů SID bude probíhat v informačních centrech
v Příbrami, Dobříši a Hořovicích. Dobíjení nových kuponů PID bude taktéž v těchto
třech uvedených místech.
Nové autobusové linky
 PID 392 Praha, Smíchovské nádr. – Dobříš, Nám. – Rosovice – Pičín – Příbram, Aut.
nádr.
 PID 393 Praha, Smíchovské nádr. – Příbram, Jiráskovy Sady – Příbram, Drkolnov,
Podbrdská
 PID 395 Praha, Smíchovské nádr. – Dobříš, Nám. – Příbram, Drkolnov, Podbrdská
 PID 511 Příbram, Aut. nádr. – Lhota u Př. – Obecnice – Drahlín – Sádek –
(Hluboš)
 PID 512 Příbram, Aut. nádr. – Podlesí – Obecnice – Drahlín – Sádek
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PID 531 Příbram, Zdaboř, Žežická – Příbram, Jiráskovy sady – Hluboš – Jince –
Hořovice, žel. st.
Upravené autobusové linky
 PID 317 Praha, Smíchovské nádr. – Jíloviště, Cukrák – Mníšek p. B., Nám. – Dobříš,
Nám. – Obořiště – Dlouhá Lhota – Dubenec – Háje, šachta 16 – Příbram, Jiráskovy
sady – Příbram, Aut. nádr. – Příbram, sídl. II. poliklinika – Příbram, sídl. Archiv
(dopravce Martin Uher)
 136440, SID D90 Dobříš – Kamýk nad Vltavou – Krásná Hora nad Vltavou –
Milevsko: přímé spoje bez přestupu s linkou 392 v úseku Praha – Dobříš
 143443, SID D93 Příbram – Březnice – Blatná – Horažďovice: přímé spoje
bez přestupu s linkou 393 v úseku Praha – Příbram
 300031, SID D31 Věšín – Rožmitál pod Třemšínem – Příbram: na linku jsou
převedeny spoje z linek 300085 a 301096, které přejíždějí bez přestupu na linku
393 v úseku Praha – Příbram
 300088, SID D88 Dobříš – Kamýk nad Vltavou: přímé spoje bez přestupu s linkou
392 v úseku Praha – Dobříš
 301018, SID D18 Beroun – Hostomice – Jince – Čenkov: spoje v úseku Jince –
Příbram převedeny na linku 531
Zrušené autobusové linky, nahrazené linkami
 210031 Hořovice – Příbram: nahrazenou linkou 531
 220031 Kladno – Příbram: nahrazeno linkami 531, 220030
 300021 Příbram – Sádek – Pičín: nahrazeno linkou 511
 300022 Příbram – Obecnice – Sádek – Hluboš – Příbram: nahrazeno linkou 512
 300047 Příbram – Pičín – Dobříš: nahrazeno linkou 392
 300087 Příbram – Pičín – Suchodol – Praha: nahrazeno linkou 392
 300085 Rožmitál p. Tř. – Příbram – Obořiště – Praha: nahrazeno linkami 317, 393,
395, 300031
 301096 Věšín – Rožmitál p. Tř. – Příbram – Praha: nahrazeno linkami 393, 300031
 303058 Příbram – Pičín – Dobříš – Praha: nahrazeno linkou 392
 303095 Příbram, Zdaboř – Praha, Roztyly: nahrazeno linkou 395
 303097 Příbram – Praha: nahrazeno linkou 393
 303098 Příbram – Dobříš – Praha: nahrazeno linkou 395
 303099 Příbram – Obořiště – Dobříš – Praha: nahrazeno linkami 317, 395
Pro potřeby občanů jsou nové jízdní řády k dispozici na OÚ.
Oprava mostu v Bratkovicích
Od 1. března 2019 do 29. srpna 2019 byla zcela neprůjezdná komunikace z Bratkovic na
Hluboš z důvodu opravy mostu přes Litavku. Investorem byla Krajská správa a údržba
Středočeského kraje, zhotovitelem Stabag, a.s. a stavba stála 10.199.733,70 Kč bez DPH.
Záruka na konstrukci je 30 let. Schválení stavby proběhlo 29. srpna 2019. Stavba byla převzata
a odpoledne už zmizely z cest objízdné značky a komunikace přes most byla otevřena. Fotila
jsem 28. srpna.
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Čipování psů
Čip slouží k identifikaci zvířete a jeho životnost je
nejméně 25 let. Je ho možno aplikovat zvířeti
v jakémkoliv věku. Aplikuje se na levou stranu krku
jednorázovým aplikátorem. Čip je potřeba mít,
pokud cestujete se svým mazlíčkem do zemí EU. U
nás nařizuje povinné čipování novela veterinárního
zákona od ledna 2020. Provádějí ho veterináři za
pravděpodobný poplatek 500 Kč při očkování proti
vzteklině. Bez čipu nebude možno zvíře očkovat a
pokuta pro majitele nečipovaného zvířete je až 20
tisíc Kč. Po očipování je vhodné zapsat zvíře do
registru čipovaných zvířat, i když to není povinné. Usnadní to případně rychlejší dohledání
majitele zatoulaného zvířete.
Kromě čipu může být zvíře také tetováno. Tetování musí být čitelné a uznatelné dle průkazu
původu. Tetování se provádí na žádost majitele zvířete do věku 6. týdnů zvířete.
Stát si od tohoto opatření slibuje omezení nelegálních množíren, kde jsou zvířata chována
dost často v nevyhovujících podmínkách, nebo dokonce týrána.

Obecní knihovna Drahlín
Podle informace paní knihovnice bylo otevřeno
i o prázdninách každou středu od 15.00 do
18.00 hodin.
Pro děti probíhal o prázdninách jako
novinka místo angličtiny BYLINKOVÝ
KROUŽEK. Děti se na něj nemusely
přihlašovat a mohli posedět i dospěláci. Paní
knihovnice přečetla dětem „pohádku“ z knihy
Lindy Hroníkové vždy o nějaké bylince, děti si
ji mohly zakreslit do svého herbáře, případně si o ní popovídaly nebo se s ní seznámily
prostřednictvím např. uvařeného čaje.

Fotky jsou z bylinkového kroužku

31. srpna se konalo LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI tak trochu v indiánském duchu, které je
popsáno níže.
Ostatní kroužky se o prázdninách nekonaly (jedná se o čtenářský, výtvarný kroužek a
angličtinu).
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Místní knihovna zavedla novou službu, a to možnost zabalení knih a učebnic. Zájemci si
mohli nechat knihu nebo učebnici zabalit do průhledných desek každou středu od 16cti do
18cti hodin. Knihovna si účtovala pouze poplatek za materiál, 5 Kč za jednu knihu nebo
učebnici.
Jak tomu bude v knihovně na podzim 2019?
V novém školním roce nečekají změny pouze děti… Od září máme k dispozici nový program
pro evidenci výpůjček a knih, do kterého nyní budete mít přístup i vy! Můžete se nejen
podívat, které knihy máme u nás k dispozici (to jste se ostatně mohli podívat i dříve), ale
navíc si můžete tyto knihy rovnou REZERVOVAT a také se podívat, které knihy máte
právě vypůjčené!
Aby nový program mohl fungovat tak, jak má, musíme v něm vyplnit některé údaje
a přidělit vám heslo. Přijďte se podívat a zeptat při své příští návštěvě knihovny.
A pak ještě jedna dobrá zpráva pro vášnivé čtenáře – 2. října očekáváme z Příbrami další
zásilku knih v rámci výměnného fondu! Ostatně, jak už mnozí z vás zjistili, báječné kolegyně
z Příbrami nám dokáží sehnat a doručit i knihy, které u nás nemáme… přijďte se osobně
přesvědčit některou středu, ideálně v čase mezi 16:00 a 18:00 hodinou.
Aktivity pro děti
1) Angličtina pro nejmenší – každou středu od 15:15 do 16:00 hodin v KNIHOVNĚ
- nové děti a ty, které loni nechodily tak často začínají již 11. září, ostatní 2. října
2) Pondělní kroužky – v KNIHOVNĚ a ve VÍCEÚČELOVÉ HALE
- v letošním školním roce budou kroužky již KAŽDÉ PONDĚLÍ (mimo prázdnin), ale budeme
střídat jejich náplň a také místo konání:
- každé 1. a 3. pondělí v měsíci budeme s dětmi V KNIHOVNĚ – číst si, povídat, malovat,
vyrábět a hrát
- každé 2. a 4. pondělí v měsíci nás čeká kombinace POHYBOVÉHO A DRAMATICKÉHO
kroužku v HALE – pod vedením paní učitelky Žanety Nohové
- přihlásit můžete děti od 3 let, pokud víte, že se dokáží do těchto aktivit zapojit
- mohou se přidat i školní děti, které chodí do 1. a 2. třídy
- tyto kroužky budou probíhat od 7. října do 25. května (mimo prázdniny a svátky)
Přihlášky byly přijímány v průběhu září – osobně v knihovně, nebo prostřednictvím
mailu a FB stránek (pište do zpráv). Jelikož jsou tyto kroužky náročnější na přípravu
i organizaci a také zároveň obsadíme halu, prosíme vás o dodržování docházky
(pokud nejsou děti zrovna nemocné). Děkujeme.

Mateřská škola Drahlín
Ve fotografiích připomínám zájezd dětí do zážitkového centra s názvem Zeměráj, který se
nachází u obce Kovářov. Dětem dal výlet zabrat!
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Během letních prázdnin byl opraven vchod do MŠ,
kde bylo položeno nové lino, obklad u vchodu a
vymalováno. Začátkem září ještě proběhly úpravy
na školkové zahradě. Ze staré studny, která se
v současné době nepoužívá, byla nově vyvedena
vodovodní přípojka s kohoutem sloužícím pro
zalévání zahrady. Dále zde byla vedle pískoviště
připravena zpevněná plocha ze zámkové dlažby,
na které budou mít děti venkovní kuchyňku a
budou moci vyrábět pískové dobroty. Na další
zpevněné ploše bude umístěn dřevěný domeček
na hraní.
V září v mateřince přivítali 7
nových kamarádů, kteří se
seznamovali s chodem školky i
s jejími pravidly. Také si děti
povídaly o přírodě, na zahradě
sklízely obilí a upekly si z něho
opravdický chléb. Plánovaná
první schůzka rodičů v novém
školním roce byla ze září
přeložena na říjen.

Společenské a sportovní akce v obci od července do září
Ženské setkávání
Ženské setkávání se o prázdninách konalo formou vycházek. Pro setkání na hale je
plánován termín v měsíci říjnu. Upřesnění bude na webu obce v kalendáři akcí, případně na
facebooku.
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Loučení s prázdninami
Odpoledne začalo příběhem „Jak indiáni zachránili poutníky“. Poslechněte si ho také:
Příběh, který vám budeme vyprávět, se stal už hodně, hodně dávno.
Jednoho dne se v daleké zemi skupina lidí rozhodla, že už nechce žít ve své zemi, ale najít si domov
jinde. Muži, ženy a děti nastoupili na obrovskou loď a vydali se vstříc novému dobrodružství. Plavili se
dlouho, předlouho, několik měsíců cesta trvala.
Tu nastal ten den. Připluli k pobřeží, rozhlédli se a rozhodli, že tady se usadí a zůstanou. Když si pozorně
místo prohlédli, zjistili, že je všude okolo jen příroda. Žádné domy, vesnice, cesty, ulice, obchody, prostě
nic.
Ale co si počneme? Jak tu budeme žít? Poutníci se začali bát, že všichni zahynou, pouze v přírodě.
Ale co to? Koho to najednou viděli, jak se krčí za stromy? Několik lidí, s čelenkou ve vlasech, péry na
čelenkách, amuletech na krku, barvách na obličeji, podivnými nástroji v rukou. Najednou se k nim začali
blížit…Poutníci se začali bát ještě více.
Ale co se nestalo? Indiáni vůbec nebyli nepřátelé, jak si poutníci mysleli. Naopak, chtěli jim pomoci, aby
se rychle zabydleli a na novém místě se jim líbilo.
A tak je Indiáni začali vše učit. A co třeba? Postavit si dům, ulovit si něco k jídlu, vypěstovat ovoce,
zeleninu, vyrobit si nářadí, nádobí, vyrobit si amulet, který je ochrání, nepozorovaně se plížit a schovat
se nepříteli, střílet, jezdit na koni, tančit indiánské tance.
A tak spolu poutníci a Indiáni žili v nové zemi a každý rok se jako poděkování scházeli u obrovské a
bohaté večeře.

Potom už se děti, jako ti poutníci, snažily naučit podobným dovednostem tak, aby se dokázaly
v přírodě uživit.

Akce se konala za organizace kulturní komise obce V Luhu 31. srpna, kdy bylo příšerné vedro
a dusno. Přilákala jen menší množství zájemců z řad místních dětí, ale ti se věnovaly programu
s nadšením. Úvodní povídání o indiánech přednesla paní učitelka Žaneta Nohová, děti si
sestavily puzzle s indiány a potom se už putovalo po indiánských stopách. Děti zjistily, jaké
druhy zvířat, případně plodů mohli indiáni ulovit či sesbírat, po jakých stopách by bylo vhodné
se pustit, jak se dostat ze zajetí, jak stopovat zvěř a jak ji nakonec ulovit. Minikuš bavila nejvíce,
i když malování na kameny, zdobení obličeje indiánským maskováním a vybrání si
indiánského jména také bavilo. Odměny sponzorovala obec a byly příjemným zakončením
celé akce. Na připravovaný ohýnek a pečení dobrot už vzhledem k parnému počasí nedošlo.
Za info děkuji Marušce Kuchařové. Článek uveřejnil Periskop č.33/2019.

Matoušské posvícení
Obec Drahlín slaví už léta Matoušské posvícení. Letos se slaví o víkendu 21.- 22. září 2019.
Kdo byl sv. Matouš?
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Narodil se 21. září v Kafarnau v tehdejší Galileji a původně vybíral clo. Když ho potkal Ježíš,
povolal ho do sboru 12 apoštolů. Jako apoštol napsal evangelium a to šířil mezi pohany
v Palestině, Persii, u Černého moře a hlavně v Etiopii, kde působil asi 25 let. Tam obrátil na
víru vladaře Egippa. Když po jeho smrti převzal moc pohan Hirták, nechal Matouše probodnout
kopím při bohoslužbě za to, že se jeho vyvolená raději uchýlila k Bohu, než aby si Hirtáka
vzala. Sv. Matouš je patronem celníků, bankovních a finančních úředníků, účetních, ale také
se ho dovolávají ti, kdo bojují se závislostí na alkoholu.
Proč se tedy slaví Matoušské posvícení zrovna u nás v Drahlíně?
Podle tradice k nám vždy zavítá pouť, která je povyražením hlavně pro děti a mládež, pečou
se báječné koláče, k obědu je sváteční dobrota, třeba pečeně, navštěvují nás příbuzní a známí
a užíváme si společných chvil. Na posvícení se pořádaly taneční zábavy. Součástí je pondělní
tzv. „Pěkná hodinka“ pouze pro pány a dříve posvícení zpestřovaly po několik let za sebou
oblíbené neckyády na místním náveském rybníčku, které se těšily velkému zájmu přihlížejících
a fandících diváků. Dokonce tu byla v roce 1986, na pátém ročníku, celostátní televize a celá
republika nás mohla vidět v pořadu Aktuality.
Letos tu pouť byla také, i když omezeně, doma byly dobroty také, pěkná se konala za
organizace starousedlíků v klubu sportovní haly, ale neckyáda nikoliv a taneční zábava také
ne. Kdo chtěl, mohl fandit našim fotbalistům na hřišti Sokola v sobotu.

V neděli 22. září jsme se pobavili u fotbalového souboje hráčů Staré gardy mužů a Mladé
gardy žen.
Bojovalo se urputně, ale čestně, pro dámy byla občas branka moc malá, pánové se občas
moc nachodili, ale hlavně, že se diváci pobavili. Rozhodčí moc práce neměl a většinou
přivíral oko, a pán v dresu č. 10 předvedl věrohodný nasimulovaný faul a jiné tanečky.
Všechny zápasy nakonec skončily nerozhodně!
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Společenské organizace v obci
V naší obci působí tři společenské organizace sportovní TJ Sokol Drahlín, SDH Drahlín a
místní zahrádkáři.

Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín, o. s.
99 let od založení sportovní organizace TJ Sokol v roce 1920
Soustřeďuje sportovce fotbalu, stolního tenisu a ledního hokeje.
Sportovní organizaci vede pan Václav Hrkal spolu s 9tičlenným
výborem. Organizace je největší v naší obci.

Fotbal
Ve fotbalu organizaci reprezentovalo mužstvo „A“, které hrálo
v Okresním přeboru Příbram, od podzimu 2019 potom ve III. třídě
skupině A okresní soutěže, starší žáci hrající v soutěži OP na okrese a mužstvo staré
gardy.
Fotbal - mužstvo „A“
Mužstvo A v sezóně 2018/2019 skončilo v Okresním přeboru poslední a sestoupilo do
soutěže III. třídy skupiny A.
Soutěž III. třídy skupiny A v sezóně 2019/2020 se hraje dvoukolově a nastoupí v ní 14
fotbalových jedenáctek. Kromě TJ Sokola Drahlín také SK Litavan Bohutín B, Sokol Vrtule
Láz, TJ Sokol Daleké Dušníky B, TJ Sokol Dolní Hbity, SK Pečice, TJ Sokol Hvožďany, FC
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Višňová, TJ Sokol Pičín, TJ Stará Huť, TJ Ligmet Milín B, Sparta Věšín, TJ Zduchovice a TJ
Sokol Rosovice B.
Na podzim 2019 se bude hrát ve III. třídě, skupině A celkem 13 zápasů soutěže a dvě kola
Okresního poháru Příbram. 1. kolo OP Příbram je naplánováno na neděli 18. srpna od 17.00
hodin a hrajeme s Bohutínem, druhé kolo potom na středu 5. září opět od 17.00 hodin.
Pro fanoušky drahlínského fotbalu uvádím termínovou listinu podzimních soutěží III. třídy
skupiny A tak, jak ji vydal Okresní fotbalový svaz Příbram.
Datum
Den
Čas
kolo
24.srpna
SO
17.00
1.kolo
v Dalekých Dušníkách
31.srpna
SO
17.00
2.kolo
doma s Višňovou
8.září
Ne
17.00
3.kolo
v Pičíně
14.září
SO
16.30
4.kolo
v Dolních Hbitech
21.září
SO
16.30
5.kolo
doma s Pečicemi
28.září
SO
16.30
6.kolo
ve Staré Huti
5.října
SO
16.00
7.kolo
doma s Hvožďany
13.října
Ne
16.00
8.kolo
v Bohutíně
19.října
SO
15.30
9.kolo
doma se Zduchovicemi
27.října
Ne
14.00
10.kolo
v Milíně
2.listopadu
SO
14.00
11.kolo
doma s Rosovicemi
9.listopadu
SO
14.00
12.kolo
ve Věšíně
16.listopadu
SO
13.30
13.kolo
doma s Lázem
Změny ve složení A mužstva
Mužstvo doplní Filip Ježek a Petr Špindler ml., do Spartaku Příbram odešel Jonáš Pavlišta.
Od podzimu 2019 bude mužstvo trénovat Peter Špindler st. a z místa trenéra odešel
Jaroslav Štefan.
Za informaci děkuji panu Zdeňku Lukášovi.
1.kolo – 24. srpna 2019: TJ Sokol Daleké Dušníky : TJ Sokol Drahlín = 4:3
Utkání na soupeřově hřišti, kde se bylo podívat 30 diváků, jsme prohráli 3:4 (2:2). Za Sokol
Drahlín nastoupili: Josef Cifrain, Václav Dušek, Pavel Černohorský, Michal Pachole, Filip
Ježek, Jan Herink, René Zwettler, Tomáš Kuchař, Ondřej Plecitý, Daniel Bartůněk, Patrik
Hančár. Daniela Bartůňka střídal David Zelenka a Reného Zwettlera Petr Kubš.
Naše branky: v 17. minutě Pavel Černohorský na 0:1, v 38. minutě Jan Herink na 2:2, v 53.
minutě René Zwettler na 2:3. Zápas skončil 3:3, ale na penalty jsme prohráli 4:5, tedy
konečných 3:4. Škoda, boj to byl až do konce.
2.kolo – 31.srpna 2019: TJ Sokol Drahlín : FC Višňová = 8:0
Na vlastním hřišti ve vedru jsme smetli Višňovou 8:0 (1:0). Přišlo se podívat 55 diváků.
Branky stříleli: ve 23. minutě Jan Herink, ve 47. minutě René Zwettler, v 70. minutě Jan
Herink, 76. minutě Filip Ježek, v 79. minutě Ondřej Plecitý, v 80. minutě Ondřej Plecitý, v 85.
minutě Daniel Bartůněk a v 88. minutě Karel Štefány. Střídali: Karel Štefány, Miroslav Kuchař
a Marek Hejduk. Po dvou zápasech jsme průběžně šestí.
3.kolo – 8. září 2019: TJ Sokol Pičín : TJ Sokol Drahlín = 1:4
Zápas jsme vyhráli 4:1, když poločas skončil 1:0. Na zápas přišlo 85 diváků. Naše branky
stříleli: 30. minuta Patrik Hančár, 60. minuta Jan Herink, 84. minuta Filip Ježek, 89. minuta
Jan Herink. Po třech zápasech jsme průběžně se 7. body na 4. místě.
4.kolo – 14. září 2019: Sokol Dolní Hbity : Sokol Drahlín = 0:4
Na hřišti soupeře, kde se sešlo 56 diváků, jsme vyhráli 4:0 (3:0). Vedení jsme se ujali ve 13.
minutě a v prvním poločase stříleli Jan Herink a dvakrát Filip Ježek. Ve druhém poločase
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přidal branku Ondřej Plecitý a od 66. minuty už gól nepadl. Na střídačce se objevilo nové
jméno Lukáš Kouba.
5.kolo – 21. září 2019: Sokol Drahlín : SK Pečice = 3:0
Hráli jsme za přihlížení 80 diváků dva různé poločasy. První byla nuda, druhý potěšil góly.
Stříleli Pavel Černohorský v 67. minutě, Ondřej Plecitý v 77. minutě a Miroslav Kuchař v 84.
minutě, když střídal v 77. minutě Pavla Černohorského, střílel tedy po 7 minutách na hřišti.
Na straně soupeře padla jedna žlutá karta. Bohužel pro nás nehrál Jan Herink.

Fotografie jsou z prvního poločasu zápasu

Fotbal – starší žáci
Žáci Sokola Drahlín hráli v sezóně 2018/2019 Okresní přebor starších žáků, kde skončili na 9.
místě. Letos spojili své síly se staršími žáky ze Slavoje Obecnice a budeme hrát pod názvem
Drahlín/Obecnice.
V sezóně 2019/2020 hraje opět mužstvo starších žáků Sokola Drahlín v Okresním přeboru
Příbram ve skupině starších žáků A. Na podzim 2019 se bude hrát dvoukolově a na jaře
opět dojde k dělení na skupiny výkonnostně bližších mužstev, jako tomu bylo v uplynulé
sezóně. Na podzim 2019 bude v soutěži s našimi žáky celkem 6 mužstev.
Kromě našich žáků budou v soutěži SK Březnice 1918, TJ Sokol Daleké Dušníky, TJ Ligmet
Milín, TJ Kovohutě Podlesí/Bohutín a TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem.
Na podzim 2019 sehrají starší žáci 12 utkání, začínají 25. srpna a končí podzim 10. listopadu.
1.kolo neděle 25. srpna 2019 od 13. hodin: MFK Dobříš : Drahlín/Obecnice
Na zápas se přišlo podívat 28 diváků a naši žáci vyhráli 4:1 (1:1).
Branky stříleli: ve 24 minutě Matěj Hošek na 0:1, ve 43. minutě Jonáš Matějka na 1:2, v 50.
minutě Jonáš Matějka na 1:3 a v 64. minutě Matěj Hošek na 1:4.
Za naše mužstvo nastoupili: Jan Kupčí, Alois Locker, Matyáš Krejčí, Samuel Oktábec, Matyáš
Míka, Matyáš Polák, David Procházka, Vojtěch Kadlec, Jonáš Matějka, Vojtěch Kočárek a
Matěj Hošek. Děvčata, která hrála ještě v minulé sezóně, už ukončila svou fotbalovou kariéru.
2.kolo neděle 1.září 2019 od 14.30 hod.: Podlesí/Bohutín : Drahlín/Obecnice
Naši žáci vyhráli opět 4:1 (3:0), když tentokrát měli lepší první poločas. Branky stříleli 3x Jonáš
Matějka v prvním poločase a ve druhém potom Jan Kupčí v 60. minutě na konečných 4:1. Na
zápas se přišlo podívat 40 diváků. Po dvou výhrách jsme průběžně druzí.
3.kolo neděle 8. září 2019 od 10. hodin: Drahlín/Obecnice : TJ Sokol Daleké Dušníky
Na zápas přišlo 25 diváků. Byla to doslova gólová smršť našich žáků, vyhráli jsme 27:0 (14:0).
Střílelo se průběžně od 2. minuty utkání až po 66. minutu. Dvě branky padly dokonce v jedné
minutě, té 46. Jonáš Matějka se trefil 11x, Matěj Hošek a Vojtěch Kadlec 4x,2x potom David
Procházka, Alois Locker a Vojtěch Kočárek, po jedné vstřelili Michal Doubek a Matyáš Míka.
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Po třech zápasech průběžně vedeme tabulku s 9. body a skóre 35:2.
4.kolo sobota 14. září od 13.30 hod.: SK Březnice 1918 : Drahlín/Obecnice
Hrálo se v Březnici a naši žáci opět zářili. Zápas jsme vyhráli 10:2 (5:1) a Vojtěch Kadlec se
trefil už v 10. minutě zápasu. Přidal branku i v 23. minutě, 6x se trefil Jonáš Matějka, pro dnešní
zápas kapitán mužstva, Po jedné brance přidali Alois Locker a Matěj Hošek. Fandit přišlo 30
diváků. Po 4. kolech průběžně vedeme tabulku soutěže, máme 12 bodů a nádherné skóre
45:4.
14.kolo středa 18. září od 17.00 hod.: TJ Ligmet Milín : Drahlín/Obecnice
Zápas v Milíně se nevydařil a prohráli jsme 0:3, když poločas skončil 0:1. Zápasu přihlíželo 30
diváků.
5.kolo neděle 22. září od 10.00 hod.: Drahlín/Obecnice : TJ Spartak Rožmitál
Ani v pátém kole jsme nevstřelili branku a po bezbrankovém prvním poločase jsme ve druhém
inkasovali dvakrát, zápas skončil pro nás 0:2 a 47 diváků na vlastním hřišti moc spokojených
nebylo. Průběžně jsou žáci na 2. místě tabulky s 12. body, ale máme zápas navíc.
Fotbal – stará garda
Mužstvo SG se zúčastnilo 27. července 2019 16. ročníku Memoriálu Petra Duška v Hluboši.
Na turnaji se sešlo 5 mužstev SG. Všichni vložili do zápasů svůj um i duši a výsledkem bylo i
dost diváckých zážitků. Na stupních vítězů se blýskly týmy KO Podlesí na první příčce, Česká
Pivnice na druhé a Drahlín na třetí. Bramborové bylo mužstvo Vinárny Simona a poražený
skončil domácí AC Hluboš. Naše SG sehrála 4 zápasy, v nich byla úspěšná dvakrát – s týmem
Vinárna Simona vyhrála 4:2 a AC Hluboš 5:0, KO Podlesí nás porazilo 2:1 a Česká Pivnice
7:2.
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Nejvíce branek za naše mužstvo
vstřelili Karel Štefány a René
Zwetler (oba po třech) a oba ve
střelcích dosáhli na 3. příčku.
Nejlepším střelcem za 5 gólů byl
vyhodnocen Luboš Voříšek z KO
Podlesí, nejlepším hráčem potom
Jana Kolocová z Vinárny Simona a
nejstarším hráčem byl Oleg Buch
z KO Podlesí.
Po skončení zápasů a výborného
občerstvení se večer mohlo posedět
s country kapelou Výkop.
Za informaci děkuji panu Petru Špindlerovi.

Stolní tenis
Stolní tenisté Sokola Drahlín jsou rozděleni do dvou mužstev „A“ a „B“. Obě mužstva
hrála v této sezóně v okresních soutěžích. Áčko v Regionálním přeboru I. a Béčko v
Regionálním přeboru II.
V sezóně 2018/2019 skončilo mužstvo „A“ na 7. místě RP I.
Sezóna 2019/2020 začala v září 2019.
V soutěži RP I. budeme mít 11 soupeřů: SK Klučenice A, TJ Slavoj Obecnice C, TJ Spartak
Čenkov B, TJ Tatran Sedlčany B a C, SK Chraštice A, SK Březnice C a D, TJ Sokol HlubošPaseky A, TJ Sokol Voznice A, TJ Sokol Příbram C.
Soupisku A mužstva tvoří 11 hráčů: Jaroslav Samek (vedoucí), Josef Šutek, Oldřich
Ondráček, Ivan Chvojka, Antonín Jaroš, Stanislav Sláma ml., Stanislav Lopata, Jan Müller,
Jaromír Brynda, Petr Šefr, Martin Vlasatý.
Soutěž začala 28. září se Sokolem Hluboš-Paseky a končí 7. prosince s SK Březnicí C. Na
podzim sehraje mužstvo A 11 zápasů systémem každý s každým a stejné zápasy čekají na
naše stolní tenisty na jaře nové sezóny.
V sezóně 2018/2019 skončilo mužstvo „B“ na 4. místě RP II.
Sezóna 2019/2020 začala v září 2019.
V soutěži RP II. se potkáme s 10ti soupeři: SK Klučenice B, TJ Slavoj Obecnice D, TJ
Spartak Rožmitál B, SK Březnice E, TJ Sokol Hluboš-Paseky B, TTC Příbram B, TJ Sokol
Voznice B a TJ Sokol Příbram D.
Na soupisce B mužstva je 7 hráčů: Jan Müller (vedoucí), Stanislav Sláma ml., Stanislav
Lopata, Jaromír Brynda, Petr Šefr, Antonín Jaroš, Martin Vlasatý.
Soutěž RP II. začíná 5. října s TTC Příbram B a končí 30. listopadu. Mužstvo B sehraje na
podzim 7 zápasů a na jaře 2020 je čeká 11 zápasů (začíná se už 4. ledna 2020).

Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
130 let od založení SDH v obci v roce 1889
Sbor dobrovolných hasičů letos čítal 28 členů, z toho 6 dětí. O letních prázdninách se členové
sboru nesešli. 12. září se konala první schůzka po prázdninách. Uklízeli jsme hasičskou
zbrojnici a upřesňovali akce pro podzim 2019. 26. září jsme na rybníku v Malém Drahlíně
provedli zkoušku stříkačky.
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Protože letos má SDH Drahlín výročí 130. let od svého vzniku, ptala jsem se starosty pana
Petráně, jaké jsou plány k oslavě. Dozvěděla jsem se, že oslava se letos konat nebude, proto
uvádím alespoň pár dat z historie dobrovolných hasičů v naší obci. Nejstarší historie je už více
známá a je uvedena i na webu obce, proto jsem se více soustředila na historii novější….
Z historie sboru…….
Dne 16. června 1889 se konala schůze obecního lidu k vytvoření sboru
dobrovolných hasičů v Drahlíně. Schůzi svolal tehdejší obecní starosta pan František
Neubauer. Podnět k vytvoření hasičského sboru dal místní hospodský pan Antonín Pošta. Byl
vytvořen prozatímní výbor, podána žádost k c. k. okresnímu hejtmanství v Příbrami a dne 24.
září 1889 vstoupilo do sboru 29 členů činných a konala se 1. schůze sboru. Prvním
velitelem se stal Antonín Bouška a podvelitelem Antonín Počta, na jehož popud sbor vznikl.
Hasičská výzbroj a pracovní stejnokroj byly dodány firmou Čermák z Teplic. Prvním velitelem
sboru se stal Antonín Bouška. První valná hromada se konala 20. listopadu 1889. Náš sbor se
přihlásil k hasičské župní jednotě Podbrdské a k ústřední jednotě zemské.
V roce 1890 byl ustaven sborový trubač. Zakládající členové platili členské příspěvky
ve výši 3 a 5 zlotých. V roce 1891 byla ustavena 6tičlenná hasičská obecní komise a začaly
se odebírat Hasičské listy z Březnice, v roce 1892 potom Hasičský věstník. Dne 13. 6. 1892
hořelo od blesku v čísle 43 u Jana Palivce a sbor zasahoval 13cti členy, v roce 1894 byla
doplněna hasičská výzbroj, začaly se konat pravidelná teoretická a praktická cvičení. V roce
1897 o vánočních svátcích sehráli členové sboru ve prospěch hasičské pokladny a pod řízením
pana Františka Šefla hru „Čarovná noc“. V té době měl sbor 16 činných členů. Rok 1897
znamenal pro náš sbor poměrně hodně zásahů při požárech v obci a okolí. V roce 1899
zasahoval náš sbor v počtu 8mi mužů při požáru obecní školy v Hluboši. Tamní školu se
podařilo zachránit. V tomto roce sbor přistoupil k župě Příbramské.
V roce 1900 byla založena hasičská knihovna čítající 13 svazků naučných a cvičebních
knih. Sbor oslavil 10. výročí trvání a pořádal také silvestrovskou zábavu. V roce 1901 byl
velitelem sboru pan Jan Žáček. Dne 8. dubna hasil sbor v místní myslivně a zachránil dvě
krávy a různé náčiní. Při požáru shořela polovina hospodářského stavení. Dne 10. 4. 1901 byl
úmyslně založen požár opět v myslivně. Sboru se podařilo zachránit velké zásoby obilí. V roce
1902 hořelo v čísle 5 u Vojtěcha Černohorského a zasahovalo tam 12 hasičů. V roce 1904 se
hasilo v Sádku v počtu 14ti členů sboru a v Malém Drahlíně, kde byla zachráněna budova č.
52. V roce 1905 měl sbor 23 činných členů, byl ustaven sborový posel, který fungoval pouze
jeden rok. V tomto roce byl předsedou sboru pan František Šefl a jednatelem pan Emanuel
Šefl. Při založení sboru byla založena také hasičská kronika, která byla řádně vedena do roku
1905, kdy zůstala založena u kronikáře Františka Šefla a byla nalezena až mnohem později.
První další záznam následuje v roce 1929, kdy sbor oslavil 40. výročí vniku a byl mu předán
jménem České zemské jednoty hasičský diplom. Kroniku od té doby vedl až do roku 1964 pan
Alois Malý.
Ve třicátých letech 20. století sbor nabíral nové členy až na počet 29 hasičů a jeho
velitelem se stal pan Alois Malý, v roce 1936 sbor koupil dvoukolovou motorovou stříkačku a
100 m hadic za 20 tisíc korun. Peníze na ni pocházely s obecní sbírky, peněžních darů
pojišťoven, z peněžního výtěžku z roku 1932, kdy byl uspořádán I. sjezd rodáků, z obecních
prostředků a konečně prostředků sboru v částce 9 tisíc korun.
V období II. světové války museli členové sboru vykonávat hlídky a probíhal výcvik
civilní protiletecké ochrany. Při vyhlášení poplachu museli hasiči vyjet se dvěma stříkačkami
do Příbrami. V roce 1942 se Alois Malý stal velitelem příbramské župy. Jeho zásah pomohl
zachránit tři drahlínské občany před totálním nasazením jejich přijetím do hasičského sboru.
První akcí sboru po osvobození republiky už v srpnu 1945 byly dožínky. Ve svobodné
republice se členové sboru plně zapojili do budování a obnovy vesnice, založili také divadelní
ochotnický soubor. Za pomoci ONV Příbram byla v roce 1955 opravena motorová stříkačka.
V roce 1958 bylo založeno družstvo mladých hasičů, které se začalo účastnit hasičských
soutěží.
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V roce 1960 byla svému účelu vrácena požární zbrojnice v Drahlíně, pan Václav Týbl
postavil sušák hadic, byly zakoupeny nové obleky a vznikla další požární zbrojnice v Malém
Drahlíně, zakoupilo se 60 m hadic a drobné požární nářadí. V roce 1961 získalo družstvo
mladých I. místo v okrskové soutěži a I. místo získali také žáci. Sbor dostal dotaci 7.800 korun
a koupil za ni nákladní auto Škoda 256. V roce 1962 se v okrskové soutěži muži umístili na
druhém místě a žáci dosáhli opět na I. příčku. Požární zbrojnice byla vybavena sirénou.
V tomto roce se vzdává funkce předsedy pan Jan Halouska a novým předsedou se stává pan
Václav Smrček a velitelem sboru pan František Peták. V roce 1963 dostala zbrojnice široká
vrata a ve zbrojnici v Malém Drahlíně byla umístěna motorová stříkačka. Opět se mění vedení
sboru. Do funkce předsedy byl zvolen pan Václav Týbl a Václav Smrček se stává velitelem
sboru. V roce 1964 se konala okrsková soutěž hasičů v Drahlíně, družstvo mužů bylo druhé.
Sbor měl v této době 55 členů. V roce 1967 zemřel pan Alois Malý, dlouholetý kronikář sboru,
který zastával také funkci velitele sboru, potom velitele okresu a župního velitele. Kroniku
převzal pan Antonín Černohorský z č. 111 a ten dopsal kroniku od roku 1964 a vedl ji až do
roku 1987. V roce 1968 se konala okrsková soutěž opět v Drahlíně. V roce 1969 se konal II.
sjezd rodáků obce a slavilo se 80. výročí existence sboru. Při té příležitosti bylo zakoupeno 20
vycházkových stejnokrojů.
V roce 1972 bylo koupeno auto Gaz. V roce 1974 mužstvo mužů zvítězilo v okrskové soutěži
konané toho roku ve Lhotě u Příbramě a v roce 1975 jsme zopakovali náš triumf v soutěži
mužů i žáků na okrskové soutěži konané v Hluboši, v roce 1977 zvítězili v okrskové soutěži
konané v Trhových Dušníkách opět žáci z Drahlína. V roce 1977 se začala přestavovat
požární zbrojnice. V roce 1978 se sbor účastnil hasících prací při požáru Svaté Hory
v Příbrami. V tomto roce byla dokončena přestavba zbrojnice.
V roce 1979 zvítězilo družstvo žáků
v okrskové soutěži konané v Trhových
Dušníkách, konal se III. sjezd rodáků spojený
s oslavami 90. výročí vzniku dobrovolných
hasičů v Drahlíně. Sbor dostal ocenění od
okresního výboru ČSPO Příbram.
V roce 1980 se sbor svými 10ti členy
účastnil v řadách pořadatelské služby 33.
ročníku Závodu míru v Příbrami. V roce 1987
vystřídal ve vedení kroniky pana Antonína
Černohorského, který vedl kroniku od roku
1964, nový kronikář pan Jaroslav Havelka,
Drahlín čp. 8. V roce 1989 měl sbor 29 členů, průměrný věk členů čítal 51,6 roků. Předsedou
sboru byl pan Václav Týbl. Sbor disponoval devítičlenným družstvem mužů a každý rok se
účastnil okrskových soutěži. Členové sboru se kromě jiného zapojili do údržby vodních zdrojů
v obci. V tomto roce se konal IV. sjezd rodáků obce spojený s oslavami 100. výročí založení
sboru. V roce 1989 došlo v Československu k zásadním změnám. V Evropě se rozpadl
socialistický sektor a naše republika začala směřovat k evropské demokracii západního typu.
Dobrovolní požárníci v naší obci svou činnost nepřerušili. Došlo pouze ke změnám
v organizaci a z dobrovolných požárníků se stali dobrovolní hasiči. Dříve včele s předsedou,
potom se starostou. Prvním starostou po předcházejících předsedech byl zvolen pan Václav
Týbl a jeho zástupcem se v roce 1989 stal pan Jan Dragoun z Malého Drahlína čp. 163,
velitelem se stal pan Miloslav Procházka čp. 106, a jednatelem pan Jiří Hrkal čp. 50.
V letech 1990 až 1999 preventivní činnost hasičů zůstávala. Stále se cvičilo, zkoušela
a udržovala se hasící technika tak, aby v případě požáru byla plně funkční, začaly se provádět
preventivní prohlídky domů a komínů. V této době se začala trochu podceňovat práce
s mládeží, kterou více táhl sport ve sportovním oddílu TJ Sokol Drahlín než sport s hasičkou
stříkačkou. Sbor začal stárnout. V roce 1991 se konal poslední hasičský ples organizovaný
naším sborem. Sbor měl 27 členů a na valné hromadě 1991 se novým starostou stává pan
Jan Dragoun. Průměrný věk členů je 53,5 roku. K 1. lednu 1993 dochází k rozpadu
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Československa a vzniká samostatný Český stát, jehož součástí je i území Moravy. I v tomto
roce se provádějí preventivní prohlídky domů a komínů. V roce 1996 byl prodán automobil
GAZ a v roce 1998 bylo založeno u ČS v Příbrami bankovní konto, kam přišel hlavně obnos
z prodeje auta, který činil 10 tisíc Kč. V roce 1999 slavil sbor 110. výročí založení a v obci se
konal i sjezd rodáků. Došlo také k oživení činnosti sboru. Kroniku vedl až do roku 2000 pan
Jaroslav Havelka Drahlín čp. 8.
V roce 2000 měl náš SDH 20 stálých členů a už nedisponoval družstvem, které by se mohlo
účastnit soutěží. Zástupci sboru se zúčastňovali soutěží již jen ve funkcích hlavního
rozhodčího nebo časomír. Dobrovolní hasiči byli v regionu Příbram rozděleni do okrsků.
Drahlínský SDH byl zařazen do 3. okrsku Hluboš spolu s SDH Obecnice, Sádek, Kardavec a
Hluboš.
V roce 2002 se činnost sboru soustředila na kontrolu a údržbu hasící techniky a hasičské
zbrojnice. Členové sboru poskytli postiženým povodněmi částku 1000 Kč a čerpadlo na
odčerpávání vody ze sklepů. Pomáhali při čerpání vody ze zatopených studní. Účastnili se
odčerpávání vody při stavbě nového přepadu rybníka v Malém Drahlíně. Sbor měl v tomto roce
18 činných členů.
V roce 2003 se zástupci sboru účastnili jako rozhodčí a časomíra okrskové soutěže
v hasičském útoku. Přestaly se provádět preventivní prohlídky komínů. Sbor čítal už jen 17
činných členů.
V roce 2004 klesl počet členů na 15, kromě údržby a oprav hasící techniky se dva členové
sboru účastnili okrskové soutěže jako rozhodčí.
V roce 2005 byla valnou hromadou schválena nová kronikářka sboru Dana Chmelíková, čp.
198, která se zavázala dopsat kroniku od roku 2001.
V roce 2006 byla provedena generální
kontrola hasičské zbrojnice a techniky, byla
zakoupena nová baterie ke stříkačce a
stříkačka byla opravena. Původní hasičská
kronika byla z důvodu lepších klimatických
podmínek uložena do Okresního archivu
Příbram a kronikářka dostala ofocenou kopii.
Rekonstrukcí prošla vodní nádrž na návsi
obce. Nádrž dostala kamennou hráz.
V roce 2007 měl sbor 17 členů, okrskové
soutěže se účastnil jako rozhodčí jeden člen,
sbor nezasahoval při žádném požáru.
V tomto roce v lednu se přihnal orkán Kyrill,
který poškodil kromě střech a vrat několika
nemovitostí i střechu a část omítky hasičské zbrojnice. Tradicí se stalo podporování nejmladší
populace v obci příspěvky sboru na maškarní ples a dětské soutěžení organizované Sokolem
Drahlín.
V roce 2008 se členové sboru zapojili do pomoci obci při sekání trávy na obecních pozemcích.
V říjnu 2008 hořel polorozpadlý dům mezi obcemi Sádek a Lhota, náš sbor byl kontaktován
hasiči z Příbrami, ale našeho zásahu nakonec nebylo potřeba. V listopadu 2008 se opravovala
hasičská zbrojnice a členové sboru se na opravách podíleli. Byly zvednuty podlahy o 12 cm,
aby se zamezilo průniku povrchové vody do budovy, byla provedena montáž střešní krytiny
včetně okapů, provedly se opravy oken. Včetně těch nových má nyní budova 5 oken.
Rekonstrukce byla financována obcí, která na ni dostala dotaci. 27. dubna jsme si připomněli
30. výročí požáru Svaté Hory, při jejímž hašení jsme také pomáhali.
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V roce 2009 byla dokončena
rekonstrukce hasičské zbrojnice
zabudováním sociálního zařízení,
zbrojnice dostala také nový kabát a
nová vrata. Byla provedena revize
hasící techniky a dvě brigády na
úklid a výzdobu hasičské zbrojnice.
Sbor oslavil 120. výročí svého
založení a oslava se konala 15.
srpna. V rámci oslav se konala
slavnostní schůze, kde byli
oceněni medailemi Za zásluhy
aktivní členové sboru: pp. Jaroslav
Neliba, Jiří Hrkal, Miloslav Sandr a
Josef Hodys. Oslavy začaly
položením věnce a uctěním
památky zemřelých v bojích I. světové války minutou ticha. Na návsi se konala ukázka hašení
hořícího auta, ukázka hasící techniky našeho SDH i SDH Obecnice, přítomní si mohli
prohlédnout zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici. Na hřišti místního Sokola se konala ukázka
hasičského útoku a ukázka profesionální hasící a záchranářské techniky hasičů z Příbrami,
kdy plošina z auta dosáhla až do výšky 37 m. K vidění bylo slaňování a záchrana raněného
na nosítkách. Konala se i ukázka výcviku záchranářských psů. 12. prosince proběhla volební
členská schůze, na které ze svých funkcí odstoupili starosta sboru Jan Dragoun, jednatel sboru
Jiří Hrkal. Novým starostou byl zvolen Václav Petráň čp. 204, novou jednatelkou Ivana
Weigertová čp. 190. Na konci roku měl sbor 18 členů.
V roce 2010 měl sbor 18 členů. Členové sboru se zúčastnili akce, kdy se v lese hledaly
ztracené houbařky, akce byla úspěšná, houbařky se podařilo najít druhý den časně ráno. Za
pomoci našeho čerpadla jsme pomáhali při čerpání vody z nádrže na návsi. Po odčerpání vody
byla nádrž vyčištěna a zbavena rákosí a nánosů. Letos si stříkačka vyžádala drobnou opravu
a zkoušela se na návsi. Stále se nedařilo více zapojit do naší činnosti mladé. Možnost se
rýsovala ve spolupráci na výcviku záchranářských psů.
V roce 2011 měl náš sbor 20 členů. Pro
sbor byla obcí zakoupena nová
motorová pila. Konalo se školení na
obsluhu pily. Na jaře se konala kontrola
obou hasičských zbrojnic, zprovoznila
a vyzkoušela se stará stříkačka.
V červnu byla stříkačka opravena a
dána do gala, protože se měla účastnit
světelné a barevné fontány na
oslavách 125. let SDH Obecnice. Pro
nepřízeň počasí se akce nekonala, ale
naše stříkačka z roku 1964 vypadala
jako nová. V letních měsících jsme se
zapojili
do
údržby
zeleně
na
prostranstvích v majetku obce. V srpnu se v Malém Drahlíně opravovala výztuž stavidla, kvůli
rychlému odčerpání vody pomohli hlavně hasiči z Obecnice s plovoucím čerpadlem. 16. září
2011 jsme se zúčastnili ve 4 mužích hasičského cvičení v Obecnici na evakuaci školy,
pomáhali jsme při záchraně „raněných“.
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V roce 2012 jsme přijali 4 nové členy. Počet členů se zvýšil na 24. Zástupcem velitele se stal
pan Milan Pech, který byl odsouhlasen 20. ledna 2012. Obec zveřejnila Obecně závaznou
vyhlášku č.8/2012, kterou byl vydán Požární řád obce Drahlín. Vyhláškou byla zřízena
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v kategorii 5 s dislokací požární zbrojnice Obecnice.
Členy hasičské jednotky se stali: pp. Miroslav Procházka ve funkci velitele, Antonín Herynek
ve funkci strojníka, Josef Sláma, Tomáš Sláma a Jiří Mičan jako členové. Minimální počet
členů v pohotovosti pro výjezd byl stanoven na 1+3. V obci byly stanoveny ohlašovny požáru
na telefonech starosty, místostarosty obce a obecně telefony 150 a 112. V květnu se konala
zkouška hasičské stříkačky na nádrži na návsi, stříkačku pro zkoušku připravil pan Josef
Šrámek, zkouška byla úspěšná, ale zjistila se závada na chlazení motoru. 17. listopadu jsme
se účastnili společného cvičení se SDH Obecnicí konaného v Drahlíně v oblasti Luh, kde jsme
se procvičili v obsluze plovoucího čerpadla a proudnice. Konala se ukázka vyhledání údajných
pachatelů pomocí záchranářského psa. Uniformy byly zajištěny z vlastních zdrojů, půjčit jsme
si museli helmy a rukavice.
V roce 2013 se počet členů
zvýšil na 26. V tomto roce
dochází k oživení činnosti
sboru. Sbor dostal dotace od
Fondu
hejtmana
Středočeského kraje a od obce
Drahlín.
Zakoupeny
byly
zásahové helmy a rukavice pro
zásahovou jednotku a pro
ostatní členy sboru pracovní
oděvy PSII, kšiltovky a trika
s označením hasičů. Dále byla
zakoupena starší stříkačka
PS12, kterou je už možno
využívat i při hasičských
soutěžích. Hodně času bylo
věnováno školení práce se
stříkačkou, její údržbě a
drobným opravám. Ve zbrojnici se konala brigáda na úklid 27.dubna, zakoupeny byly nové
stoly, záclony i garnyže. Konaly se zkoušky staré i nové stříkačky na návsi i na rybníku V Luhu.
Stará stříkačka byla vyzkoušena 27.dubna. a 20.června. Zkouška nové stříkačky PS12 se
konala 29.srpna a 2.listopadu. Členové sboru se začali pravidelně scházet většinou ve čtvrtek
k večeru. Začala se úspěšně rozvíjet spolupráce při výcviku záchranářských psů. Obec
schválila výcvikový prostor v oblasti Luh. Více jsme se zapojili do dění v obci: 30.června jsme
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spoluorganizovali pálení čarodějnic V Luhu, 10.května jsme pomohli s organizací rekonstrukce
bitvy II. světové války na návsi obce, 9.června jsme se podíleli na organizaci Dětského dne na
hřišti U Hradiště s ukázkou hasičského útoku za spolupráce se SDH Obecnicí, 14.září jsme
uspořádali výlet za rybařením na Orlík, 29.října společné fandění 1.FK Příbram v Gambrinus
lize. Velitel a strojník sboru se účastnili školení v Příbrami.
V roce 2014 vstoupily do sboru
další ženy a počet členů se rozšířil
na 30, z toho bylo 8 žen. Na VVH
došlo ke změnám ve vedení SDH.
Do funkce strojníka byl zvolen
Antonín Herynek, do funkce
zástupce velitele Josef Sláma,
výcvik záchranářských psů vedli
Jaroslav Boháč a Miroslav Hejduk,
do
funkce
jednatele
Dana
Chmelíková, do funkce hospodáře
Ivana Weigertová. Na schůzi
předal hejtman Středočeského
kraje MVDr. Josef Řihák pamětní
medaile Za rozvoj hasičstva
Středočeského kraje pp. Zdeňku
Černohorskému
a
Václavu
Petráňovi, stejnou medaili obdržel i celý náš sbor. V lednu 2014 se vzdala funkce hospodáře
Ivana Weigertová a funkci dočasně převzala Dana Chmelíková. Tento rok jsme dostali dotaci
od Středočeského kraje 50 tisíc Kč na výstroj a výzbroj a 200 tisíc Kč na dovybavení
hasičského automobilu, který nám byl slavnostně předán při oslavách 125. let trvání sboru
spojených s oslavami 690. let od první písemné zmínky o obci Drahlín 28. června. Na slavnosti
byli oceněni členové sboru medailemi: pp. Jan Dragoun st. Za příkladnou práci ve funkci
starosty, Miloslav Kratochvíl, Miroslav Procházka, Ing. Stanislav Lopata, Jaroslav Neliba a Jiří
Hrkal, všichni za aktivní práci u sboru. V roce 2014 jsme se začali aktivně účastnit hasičských
soutěží, 31. května to byla soutěž O pohár hejtmana Středočeského kraje na Kardavci, kde
jsme se smíšeným mužstvem skončili na 7. místě, a hasičské soutěže III. okrsku Hluboš
Memoriálu Václava Soukupa v Sádku. Tam jsme
získali 4. příčku.
Kromě údržby a rozvoje hasící techniky jsme
zorganizovali několik akcí pro veřejnost: pálení
čarodějnic 30. dubna, pochod na Koníček 8. května,
pomohli jsme s organizací dětského sportovního dne
14. června, účastnili se několika brigád, např. na
pokácení stromu, na úklidu před oslavami apod. Při
oslavách 620. let Obecnice jsme pomohli se
světelnou vodní fontánou 26. července. Pomohli jsme
místní mateřince se stěhováním 21. srpna, 25. října
jsme zorganizovali pochod na Klobouček, 20.
prosince potom vánoční večírek. Pro hasičskou
zbrojnici jsme zakoupili krbová kamna a svépomocí je zabudovali do zadní místnosti zbrojnice.
V průběhu roku se rozběhl výcvik záchranářských psů, který probíhal na cvičišti v Malém
Drahlíně. Cvičení se konala většinou v neděli, případně ve středu a ze začátku se účastnilo 9
zájemců se svými psy. Výcvik byl zaměřen na vyhledání osob v nepřístupných terénech.
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V roce 2015 došlo na VVH k výměně hospodářky,
funkci převzala Radka Zelenková. Naše smíšené
sedmičlenné družstvo se účastnilo Memoriálu Václava
Soukupa v Hluboši, a protože jsme v této kategorii
soutěžili jako jediní, obdrželi jsme diplom za vítězství,
když jsme ve druhém kole dosáhli pro nás zatím
rekordního času 46.5 sec. V hasičské soutěži O pohár
hejtmana Střed. kraje na Kardavci jsme skončili
v konkurenci 7. týmů na 4. místě. V tomto roce jsme
poskytli na dětský karneval 500 Kč a na dětské
sportovní odpoledne 400 Kč. Organizovali jsme pálení
čarodějnic, pochod přes Slonovec, spolupořádali jsme venkovní taneční zábavu, grilovali jsme
V Luhu, v říjnu jsme zorganizovali první ročník Drahlínské drakiády, v listopadu pochod na
Plešivec, podíleli jsme se na organizaci akce Putování za sv. Martinem a akce Zahájení
adventu v Drahlíně. Na žádost občanů jsme pokáceli strom na veřejném prostranství a účastnili
se několika brigád. Školení ZZA pro zdravotníky se v lednu a únoru zúčastnila Helena
Strmisková a získala neomezený certifikát zdravotníka pro hromadné akce. Pokračovala také
práce záchranářů se psy, jejímž vrcholem byla akce Search Patrol 2015, které se naši tři
členové účastnili jako figuranti. Sbor měl na konci roku 29 členů. V lednu zpracovala příspěvek
o našem SDH do připravované knihy o hasičích Středočeského kraje kronikářka sboru Dana
Chmelíková a zaslala ho na Střed. kraj. Sbor použil v roce 2015 dotaci na přestavbu
automobilu Volkswagen transportér v hodnotě 200 tisíc Kč a dotaci od Středočeského kraje
50 tisíc Kč na doplnění výzbroje, na hadice a káď.
V roce 2016 došlo k výměně velitele, nově se jím stal Josef Sláma. Byl utvořen tříčlenný výbor,
jehož členy byli zvoleni Václav Petráň, Josef Sláma a Jitka Němcová. V souladu se stanovami
zanikla funkce jednatele. Na začátku roku měl sbor 29 členů, v průběhu roku byli vyloučeni 4
členové, jedna členka ukončila činnost a zemřel jeden člen, na konci roku měl sbor 23 členů.
V březnu se z generální opravy u firmy fire TITAL, s.r.o. se sídlem v Olomouci vrátilo zásahové
vozidlo sboru.

Přestavba stála 211 tisíc Kč. 6 členů sboru se účastnilo výjezdu po traumatologických bodech
(Drahlín má bod č. 12) a po nádržích v Brdech, konalo se školení hasičů o možném zásahu
v CHKO Brdy, v lednu jsme zorganizovali pro členy sboru zájezd do Josefova Dolu, v březnu
jsme zorganizovali MDŽ v retro stylu a na halu se přišlo pobavit 43 místních žen, v dubnu
pálení čarodějnic V Luhu. Na Dětském dni jsme zorganizovali ukázku výcviku záchranářských
psů. Účastnili jsme se dvou hasičských soutěží – Memoriálu Václava Soukupa v Sádku, kde
jsme se podíleli na organizaci a naše mužstvo skončilo na posledním sedmém místě, a
soutěže O pohár hejtmana Středočeského kraje na Kardavci, kde jsme zopakovali 4. místo ze
sedmi soutěžících mužstev. Na oslavách 130. let SDH Obecnice jsme přispěli ke kráse
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světelné vodní fontány 6. proudy. Helena Strmisková nahlásila v červnu doutnající porost
v lese nad Malým Drahlínem, kde potom zasahovali hasiči z Obecnice. Včasným ohlášením
zabránila případným vyšším škodám. Na podzim jsme zorganizovali pochod po brdských
studánkách a II. ročník Drahlínské drakiády. Spoluorganizovali jsme Zahájení adventu
v Drahlíně. Školení pro svou práci absolvovali strojník Antonín Herynek a velitel Josef Sláma.
Konaly se dvě brigády na údržbu hasičské zbrojnice, automobilu a stříkačky PS 12. Činnost
ve výcviku záchranářských psů pomalu stagnovala, byl k dispozici jen jeden pes s možností
absolvovat zkoušky. Účast na cvičeních psů byla vedoucím hodnocena jako nedostatečná.

V roce 2017 dostalo naše zásahové vozidlo nový přístřešek, který byl přistavěn dodavatelskou
firmou k hasičské zbrojnici ze západní strany. Obec za přístavbu zaplatila přes 360 tisíc Kč.
V tomto roce do sboru vstoupilo 6 dětí, jeden člen zemřel, jeden ukončil činnost a jeden
vstoupil. Sbor čítal na konci roku 28 členů. Sedmičlenné smíšené družstvo se účastnilo jen
jedné hasičské soutěže – Memoriálu Václava Soukupa v Sádku a skončilo na 4. místě ze šesti
účastníků. Hasičská soutěž na Kardavci se tento rok nekonala. Opět jsme zorganizovali MDŽ
v retro stylu, účastnili se akce obce Ukliďme Drahlín, zorganizovali jsme pálení čarodějnic,
které bylo zpestřeno zajímavými soutěžemi pro děti, pomohli jsme šesti proudy světelné vodní
fontáně v obci Lazsko, zorganizovali jsme III. ročník Drahlínské drakiády a podzimní pochod
na Tok, opět jsme se podíleli na organizaci Zahájení adventu v Drahlíně. Kronikářka sboru
byla obcí vyslána na školení kronikářů do Prahy v listopadu 2017. I letos se záchranáři se
svými psy účastnili Dětského dne a předvedli dětem ukázky výcviku.
V roce 2018 měl sbor stále 28 členů. V květnu jsme
se účastnili se smíšeným mužstvem hasičské soutěže
Memoriálu Václava Soukupa v Obecnici. Ve druhém
kole soutěže jsme dosáhli našeho zatím nejlepšího
času 41,0 sec. Skončili jsme na 5. místě. Soutěže na
Kardavci jsme se letos neúčastnili, nedali jsme
dohromady potřebný počet hasičů pro sedmičlenný
tým. Stříkačka PS 12 byla v opravě v Příbrami od
června do července. Organizovali jsme nebo se
účastnili organizace na těchto akcích: MDŽ v březnu,
Ukliďme Drahlín v dubnu, pálení čarodějnic v dubnu,
IV. ročník Drahlínské drakiády v listopadu, Zahájení
adventu v prosinci. Nezúčastnili jsme se žádného zásahu. Brigáda se konala na úklid hasičské
zbrojnice v září. Hasičky, účastnící se soutěží, dostaly nové uniformy s vypasovanými saky a
dámskými kalhotami. Záchranáři dále pracovali se svými psy, ale už bez účasti dalších členů
našeho sboru. Za dobu výcviku se nepodařilo připravit na zkoušky žádného nového psa.
Z původně přihlášených psů žádný zkoušky nezískal. Hasičský automobil byl v opravě do
dubna. Opravu provedla firma z Vysokého Chlumce za necelých 40 tisíc Kč. Opravil se výfuk,
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měnil se olej a vzduchový filtr, intercoler a baterie s klaksonem, měnila se požární houkačka.
Auto prošlo STK.
III. okrsek Hluboš dostal nového starostu Petra Juříčka z Obecnice.
V roce 2019 měl sbor 28 členů. I když děti vstoupily
do sboru v roce 2017, dosud se nenašel nikdo, kdo
by je vedl a připravil na hasičské soutěže. Na
Výroční valné hromadě sboru byl ustanoven nový
počet členů zásahové jednotky. Jejich počet se
zvýšil na 9 členů a do jednotky se přihlásily i tři
hasičky. V květnu jsme se účastnili Memoriálu
Václav Soukupa v Sádku a skončili se smíšeným
mužstvem na 6. místě. V druhém kole se nám
rozpojila B hadice a to způsobilo naši časovou
ztrátu. Soutěže na Kardavci jsme se neúčastnili,
protože jsme nedali dohromady sedmičlenné
družstvo a stříkačka PS 12 se vrátila z opravy z Dobříše těsně před soutěží. V březnu jsme
zorganizovali retro MDŽ, kde se rozdalo 46 karafiátů, v dubnu pálení čarodějnic, kde program
zajistila kulturní komise při OÚ. Účastnili jsme se akce, zorganizované obcí, Ukliďme Drahlín.
V září jsme uklízeli hasičskou zbrojnici a brigádu absolvovalo 9 členů sboru. 26. září jsme na
rybníku v Malém Drahlíně odzkoušeli naši stříkačku PS12. Zkouškou prošla.
Letos je našemu SDH 130 let.
Přeji nám do dalších let hodně energie a hodně nových nadšenců.

Místní zahrádkáři
48 let od založení místní organizace ČSZ v roce 1971
Moštování
V tomto roce se obec rozhodla dát občanům možnost moštování,
i když úroda jablek byla letos nízká. OÚ vyzval občany
k přihláškám k moštování a moštovalo by se koncem září a
začátkem října, pokud by bylo alespoň 5 zájemců na den. Letos
se na tuto výzvu přihlásil pouze jeden občan, takže se
nemoštovalo. Snad příští rok bude větší úroda a tím i zájem o
moštování.
Přemnožení hraboši
Na českých polích a zahradách se letos extrémně
přemnožili hraboši (jejich až 2500 jedinců na 1 ha).
Podle zemědělců je poškozeno až 80% letošní
úrody. Prý za to může extrémní sucho a někteří
odborníci tvrdí, že další příčinou je to, že se půda
nově neorá, ale jen kypří, což nedokáže zničit
hraboší nory.
Já jich mám na zahradě také dost a kocour je celý
divoký a divím se, že ještě není z přemíry hraboší
potravy přiotrávený. Plošné hubení jedy stát
zakázal. Já jsem nakoupila klasické dřevěno-kovové
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pastičky, jedna vyšla na 10 Kč, a všech šest jsem od 16. srpna líčila. Každý den jsem měla
úlovek v počtu 6sti kusů po dobu 5ti dnů, potom se asi myši poučily, ale i tak se každý den
nějaká chytla. Také jsem slyšela, že na Moravě chytají hraboše na poli po kypření půdy hejna
čápů. A co vy? Jak bojujete s hraboši?

Brdy
Vojenské lesy a statky (VLS) otevřely v Obecnici 1. srpna 2019 nové informační
centrum, které má sloužit návštěvníkům CHKO Brdy. Je v historické budově VLS, která prošla
v roce 2018 rozsáhlou rekonstrukcí. Je otevřeno od středy do neděle, vždy v době 10-16 hodin.
Kromě servisu pro návštěvníky Brd chce také informovat o tradicích lesnictví v Brdech a
v budoucnu chce prostory využívat i pro programy lesní pedagogiky hlavně pro školní
kolektivy. Centrum navazuje na naučnou stezku Klobouček, začínající v Obecnici. Trasa
dlouhá 7 km seznamuje na 12. zastaveních se současností lesního hospodářství, s brdskou
přírodou, s historií regionu a s bojem s klimatickými změnami. Pro rodiny s malými dětmi je
možno absolvovat zkrácenou trasu na 4,5 km (materiál převzat z www.pribram.cz)

A jeden typ na konec – možná už na Silvestra se budete moct podívat na Brdy z nové
rozhledny, která by měla stát do konce roku na vrchu Třemšín. Stavba bude provedena
z lunárního dřeva, podlaha vyhlídkové plošiny bude těsně pod 30 metry, celkově bude rozhledna
měřit 37 metrů. Schodiště bude točité a plocha pod rozhlednou bude ze štípaných kamenných
placáků. Náklady na stavbu byly spočítány na 8 mil. Kč.
Více informací najdete v Periskopu č.30/2019, ze kterého jsem informaci získala. Také se
proslýchá, že zatím není na stavbu dost peněz.
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